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Abstract
Background and purpose: Phytoremediation (constructed wetland) is one of the most
appropriate technologies for wastewater treatment. The aim of this study was to evaluate the efficiency of
the combined anaerobic and phytoremediation systems for sanitary wastewater treatment.
Materials and methods: This experimental study was performed during nine months to
measure some parameters including COD, BOD5, TSS, turbidity, total coliform, and intestinal nematode
using combined anaerobic and phytoremediation systems. The samples of wastewater were randomly
taken twice per month from the influent and effluent of the septic, wetland and control system. The
parameters were measured based on both the Bailenger and standard methods for extermination of water
and wastewater. The results were then compared with the Iranian effluent standards for irrigation.
Results: The results showed that by using the hybrid process of anaerobic and phytoremediation
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systems, the COD and TSS removal rates reached 80% each and the turbidity and BOD 5 removal rates
were reported to be 90%. The removal efficiencies of total coliform and intestinal nematode were 99,
999% and 100%, respectively. In this study, the quality of the treated wastewater was found to be
acceptable according to the Iranian effluent standards for irrigation.
Conclusion: The combined anaerobic and phytoremediation systems can be used as an efficient
process for wastewater treatment.

Keywords: sanitary wastewater treatment, combined anaerobic and phytoremediation systems,
constructed wetland

J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(138): 140-150 (Persian).

140

پژوهشی

مجـــلــــه دانـشــــگاه عـــلــــوم پــزشــكـــــي مـــازنــــدران
دوره بيست و ششم شماره  831تير سال )845-815( 8331

تصفیه فاضالب بهداشتی به روش استفاده از سیستم های
ترکیبی بی هوازی و گیاه پاالیی
محمد مهدی امام جمعه
حمزه علی جمالی
مریم مرادنیا

1

2

3

شقایق موسوی

4

5

زینب کریمی

چكیده
سابقه و هدف :گیاه پاالیی(وتلند) یکی از مناسبترین تکنولوژیهای کاربردی جهت تصفیه انواع فاضالب ها است.
هدف این تحقیق ،بررسی کارایی سیستم ترکیبی بی هوازی و گیاه پاالیی جهت تصفیه فاضالب بهداشتی بود.
مواد و روشها :این مطالعه به صورت آزمایشگاهی به مدت نه ماه جهت اندازهگیری و بررسی پارامترهاای ،BOD5 ،COD
 ، TSSکدورت ،کل کلیفرمها و نماتودهای رودهای به وسیله سیستم ترکیبی بی هوازی و گیاه پاالیی مصانویی انااام گردیاد .در
هر ماه دو مرتبه از فاضالب ورودی و پساب خروجی به صورت تصادفی و مرکب از قسامتهاای متتلا( (ورودی باه سا،تی ،
ورودی و خروجی از وتلند و شاهد) نمونهبرداری شد .پارامترهای فوق بر اساس روشهای ذکار شاده در کتااب اساتاندارد متاد و
روش بیلنار اندازهگیری و با استانداردهای زیست محیطی ایران جهت استفاده در آبیاری مقایسه گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد که با استفاده ازسیستم ترکیبی بیهوازی و گیاه پاالیی درصاد ذا ف هار یا

از پارامترهاای

 CODو  TSSذدود  08درصد و همچنین درصد ذ ف  BOD5و کدورت ذدود  08درصد است .درصد ذ ف کل کلیفارمهاا
و نماتود رودهای توسط این سیستم به ترتیب  00/000و  088درصد بود .کیفیت فاضالب تصفیه شده در این مطالعه مطاابق
با استاندارد قابل قبول ایران جهت استفاده مادد از پساب برای آبیاری بود.
استنتاج :سیستم ترکیبی بی هوازی و گیاه پاالیی به ینوان ی

سیستم کارآمد میتواند در کاهش آالیندههای متداول

فاضالب ،استفاده شود.
واژه های کلیدی :تصفیه فاضالب بهداشتی ،سیستم ترکیبی بی هوازی و گیاه پاالیی ،وتلند

سیسااتمهااای تصاافیه یبیعاای یکاای از مناساابتاارین

سیستمها به انرژیهای تادیدپا یر مانناد انارژی خورشاید،

تکنولوژی های تصفیه برای انواع فاضالب هستند کاه در

باد و انرژی ذخیرهای در تودههای زیستی و خاک متکی

سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است .این

هستند .از جمله سیستمهای یبیعی میتوان به سیستمهای
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مقدمه

تصفيه فاضالب با سيستم های ترکيبي بي هوازی و گياه پاالیي

یبیعی خاک ،سیستمهای آبازی و وتلنادها اشااره کارد.

مناسب و موقت دفع فاضالب استفاده میشود( .)4بسایاری

پس از سیستم برکههای تثبیت ،یکی از سیستمهای تصافیه

از مطالعات ،کارایی سیستمهای وتلند را نسبت به برکههاای

یبیعی که یی چند دهه اخیار در بسایاری از کشاورهای

اختیاری باالتر نشان دادهاناد( .)2،5هامچناین وتلنادها باا

دنیا ،خصوصاً کشورهای توسعه یافتاه ماورد توجاه قارار

جریانزیرسطحی نسبت به وتلندهای سطحی یموماً مقدار

گرفته است ،سیستم تصفیه فاضاالب باه کما

گیاهاان

تصفیه باالتری را نشان دادهاند(.)3

(گیاه پاالیی) و یا وتلند می باشد .امروزه درک تواناایی

یوساافی و همکاااران ،سیسااتم وتلنااد زیرسااطحی بااا

به تازیه و تصفیه میکروارگانیسمهاای

گیاه فراگماتیس اساترالیس ،در

گیاهان جهتکم

جریان افقی را به کم

بیماریزا و همچنین ذ ف بسیاری از آالیناده هاا ،مناار

کاااهش آالیناادههااای فاضااالب شااامل ،COD ،BOD5

به افزایش بکارگیری سیستمهای گیاهی و دامنه وسایعتر

 TP ،TKNو کدورت موثر نشان دادند .درصد کاارایی

تحقیقات در ایان خصاوش شاده اسات( )0سیساتمهاای

ذ ف این آالینادههاا باه ترتیاب ،04/04 ،40/5 ،00/44

وتلنااد بااه دلیاال توانااایی و مکانساایم چندگانااه تصاافیه

 42/00و  04/0درصدگزارشگردید( .)5ترنگ وهمکاران

(فیزیکی ،بیولوژیکی و شیمیایی) ،یبیعی باودن سیساتم،

نیااز باااالترین درصااد ذاا ف  COD ،BOD5و  TSSاز

بهرهبرداری و نگهداری ساده و ارزان و همچنین راندمان

فاضالب بهداشتی را توسط سیستم وتلند باا جریاان زیار

باالی تصافیه ،روز باه روز در ذاال گساترش مایباشاد.

سطحی بهترتیب  04 ،03و  05درصد گزارش کردند(.)2

نقش اصلی گیاهان در این سیستم تاممین اکساینن ماورد

نتااایج پاانوهش قهرمااانی و همکاااران بااا هاادف بررساای

نیاز میکروارگانیسمهای هتروتروف در ناذیه ریشاه ،جا ب

کارایی وتلند زیرسطحی برای تصفیه پارامترهاای ،BOD5

مواد مغ ی ،افزایش و تثبیت هادایت هیادرولیکی بساتر

 CODو  TSSنشان داد که این سیستم ها توانایی ذا ف

است .و تلندها به ینوان واذد تصافیه ثانویاه باا کاارایی

هر یا

از ایان پارمتراهاا را باه میازان  48/00 ،24/00و

باالیی قادر به ذ ف انواع آالیندهها همچاون ماوادآلی،

 03/02درصد به ترتیب بر اساس ورودی ،BOD5=030/00

مواد غیر آلی و انواع میکروارگانیسامهاای بیمااریزا تاا

 COD=030/45و  TSS= 384میلیگرم در لیتر دارد(.)4

ذد قابل قبول میباشند(.)2

مطالعات نشان دادهاند که سیستمهاای ترکیبای وتلناد باا

میگردند .سیستمهای وتلند از لحاظ یراذی به سه دسته

فاضااالب هسااتند .ملیااان و همکاااران در ی ا

بررساای،

سطحی ،زیر سطحی و هیبریدی تقسیمبنادی مایشاوند.

سیستمهای ترکیبی وتلند را برای تصفیه فاضالب شهری

در ذال ذاضر وتلندها برای تصفیه فاضالبهای شاهری

کارآمد دانستند ،بهیوریکه میاانگین ذا ف بارای هار

و روستایی ،فاضالبهای تهنشین شده اولیه ،فاضاالبهاای

ی

از پارامترهاای  COD ،BOD5و  SSباه ترتیاب ،02

ثانویااه (پساااب ذاصاال از تصاافیه بیولااوژیکی) ،کاااهش

 08و  02درصد به دست آماد( .)0هامچناین  Xinshanو

آالیناادههااای ساامی ،تصاافیه شاایرابه مراکااز دفاان زبالااه،

همکاران کارایی سیستم ترکیبای وتلناد زیار ساطحی باا

فاضااالبهااای تولیاادی از اسااتترا معااادن ،تصاافیه

جریان افقی و جریان یمودی برای ذا ف آالینادههاای

فاضالبهاای صانعتی ،ذا ف نوتریناتهاا از فاضاالب

 COD ،BOD5را برای هر دو آالینده  04درصاد ایاالم

بهکار میروند( .)3قبال از ورود فاضاالب باه وتلناد نیااز

کردند(.)0

است که روی آن پیش تصفیهای صورت پ یرد تا آلودگی

این مطالعه باا هادف تصافیه فاضاالب بهداشاتی باا

در

)

آن را کاهش دهاد .نظار باه اهمیات سا،تی

تانا

کاهش آالینادههاای فاضاالب ،از آن باه یناوان گزیناه

841
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وتلندها به دو گروه یبیعی و مصانویی یبقاهبنادی

کارایی بااالتری قاادر باه ذا ف آالینادههاای متتلا(

پژوهشی

محمدمهدی امام جمعه و همکاران

پارامترهای  ،TSS ،BOD5 ،CODکدورت ،کل کلیفارمهاا
و نماتودهای رودهای انسان اناام گرفت.

از  5قسمت (ورودی به س،تی

مشتصات س،تی

 ،ورودی به سیستم وتلند

و شاهد ،خروجی از وتلند و شاهد) نمونهبارداری انااام

مواد و روش ها
تان

ورودی و پساب خروجی به صورت تصاادفی و مرکاب

گردید .تعداد کل  248نمونه در  00مرتبه نموناهبارداری

و وتلند

جمعآوری گردیاد .نموناهگیاری باا اساتفاده از ظاروف

این مطالعه به صورت تاربای باا اساتفاده از سیساتم

متصوش نمونه برداری فاضالب (جهت آنالیز فیزیکی،

ترکیبی بیهوازی و وتلند به صاورت یملای در مقیااس

شاایمیایی و میکروباای) از نقااال نمونااهباارداری اناااام و

واقعاای اناااام گرفاات .دباای ورودی بااه سیسااتم ساا،تی

نمونهها در کمتر از  40سایت و در شرایط دمایی  -4درجه

برای جمعیت  288نفر و بر اساس زمان ماند  2الی

سانتیگاراد باه آزمایشاگاه دانشاکده بهداشات دانشاگاه

تان

 4روز بر اساس دبی ذداقل و ذداکثر فاضالب تولیدی،

یلوم پزشکی قزوین منتقل گردید .شمارش تعاداد تتام

 32متر مکعب در روز برآورد گردید .دو واذاد سیساتم

انگلهای نماتود رودهای بر اسااس روش )08( Bailenger

وتلند و شاهد (بدون کشت گیاه) هر کادام باه مسااذت

اناام گردید .در ابتدا ذدود  4سایت به نمونههاا اجاازه

کل  08متر (مساذت کل  028متر مربع) و با یمق  0متار

تهنشینی داده شد ،س،س  08درصد مایع رویی با اساتفاده

( )28m ×4m ×0 mو زمان ماند  0/5الی  3روز با توجاه

از سیفون خار شد و رسوب باقیمانده در ک( لولاه باه

به دبی ذداقل وذداکثر فاضالب تولیدی ،برای بررسای

چند لوله سانتریفیوژ منتقل شد .س،س در  0888گارم باه

و اندازهگیری پارامترهای کیفی فاضاالب شاامل ،COD

مدت  05دقیقه سانتریفیوژ شد .کال رساوب موجاود در

 ،TSS ،BOD5کاادورت ،کاال کلیفاارمهااا ونماتوده اای

لولههای سانتریفیوژ ماددا به یا

لولاه وارد گردیاد و

رودهای انسااان اناااام شااد .گیاااه مااورد اسااتفاده باارای

دوباره در  0888گرم به مدت  05دقیقه ساانتریفیوژ شاد.

تصاافیه فاضااالب در ایاان مطالعااه ترکیباای از ناای محلاای

در مرذله بعد ی

برابر ذام رساوب تشاکیل شاده در

رودخانااه فصاالی منطقااه شاامال قاازوین و گیاااه وتیااور

مرذله دوم ساانتریفیوژ ،باافر استواساتی

( )pH= 4/5و

( )Vetiveria Zizonioidesبود .دلیل استفاده از دو ناوع

دو برابر ذام آن ،استات استیل به لوله سانتریفیوژ اضافه

گیااه ،باه جهات مقاوماات آنهاا ،در شااروع زماان بهااره

گردید .پس از آن که نمونه توسط همزن کامال یکساان

برداری از سیستم ترکیبی در فصل سرما بود.

گردید ،در  0888گرم ماددا به مدت  05دقیقه ساانتریفیوژ
شدند .س،س رسوب نهایی در پنج ذاام ساولفات روی

نمونهبرداری و آنالیز آماری
دوره نه ماهاه

نهایی ثبت گردید .س،س به وسیله پی،ت پاستور ،محصول

اناام پ یرفت .جامعهی مورد مطالعه فاضالب بهداشاتی

نهایی به سه الم م

مستر با ذام  8/3میلی لیتر منتقل و

یکی از پادگانهای آموزشی شهر قازوین باود .در ابتادا

با استفاده از میکروسکوپ الکترونی باا بزرگنماایی ×08

بازدیدهای میدانی با هدف ایالع از میزان ذام فاضالب

و × 48مشاهده گردید .تعداد تتم انگلها در یا

لیتار

تولیدی ،نوع فاضالب ورودی به سیستم تصفیه ،چگونگی

نمونه با اساتفاده از فرماول  N=AX/PVبارآورد گردیاد

انتقال فاضالب به سیستم بایهاوازی و وتلناد ،ایاالع از

( = Nتعداد تتم انگل در ی

لیتر نمونه = A ،میاانگین

خروجیهای سیستم و چگونگی دفع آن به محیط زیسات

تعداد تتم انگل شمارش شده = X ،ذام محصاول نهاایی

و تعیاین ایساتگاههاای نمونااه بارداری در نقاال متتلاا(

(میلیلیتر) = P ،ذام الم م

مستر ( 8/3میلیلیتار) و = V

سیستم انااام گرفات .در هار مااه دو مرتباه از فاضاالب

ذام نمونه اولیه (لیتر)) .سایر پارامترهای ماورد بررسای
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این مطالعه به صورت تاربی در ی

 33درصد متلاول و معلاق گردیاد .ذاام ایان محلاول

تصفيه فاضالب با سيستم های ترکيبي بي هوازی و گياه پاالیي

در ایاان مطالعااه بنااا باار روشهااای ذکاار شااده درکتاااب
استاندارد متد( )00انادازهگیاری و ثبات گردیاد .خطاای
آزمایش با استفاده از تکرار آزماایش کااهش داده شاد.
تازیااه و تحلیاال نمونااههااا بااا اسااتفاده از روش آماااری
 Paired Sample Testبااا کم ا

ناارمافاازار SPSS 02

اناام شاد .پارامترهاای ماورد بررسای باا اساتانداردهای
ارائه شده توسط سازمان ذفاظات محایط زیسات ایاران
( )IRNDOEجهاات اسااتفاده مااادد در آبیاااری مقایسااه
گردید .تصاویر شماره  0و  2باه ترتیاب نماایی ازسیساتم
بیهوازی و وتلند و تصویر شماره  3نماایی از مسایر سیساتم
تصفیه فاضالب و محلهای برداشت نمونه را نشان میدهد.

یافته ها
پس از اناام آزمایشات و جماع آوری ایالیاات و
آنالیزهای آمااری ،نتاایج مطالعاه باه صاورت جاداول و
نمودارهااای زیاار بااه یااور خالصااه ارائااه شااد .کیفیاات
فاضالب ورودی به واذدهای بی هوازی ،سیساتم وتلناد
مصنویی و پساب خروجای از آن در یای ناه مااه بارای
پارامترهای مورد مطالعه در جاداول شاماره  0و  2نشاان
داده شده است.
میانگین و انحراف معیاار پارامترهاای مطالعاه بارای
فاضالب ورودی به سیستم بیهاوازی و وتلناد و پسااب
خروجی نهایی از سیساتم ترکیبای بایهاوازی -وتلناد و
هاامچنااین اسااتانداردهای زیساات محیطاای ایااران جهاات
استفاده ماادد بارای آبیااری در جادول شاماره  3ارائاه
گردیده است .نتایج مطالعاه نشاان مایدهاد کاه مقاادیر
 BOD5 ،CODو کدورت پاس از پایش تصافیه باا سیساتم
س،تی

تانا

بااالتر از اساتانداردهای زیسات محیطای

ایااران جهاات آبیاااری و خروجاای از سیسااتم ترکیباای
بیهوازی -وتلند پایین تر از آن می باشند.
تصویر شماره  :1نمایی از سیستم بی هوازی (س،تی

تان

)

میانگین درصد ذا ف پارامترهاای ،BOD5 ،COD
 ،TSSکدورت ،نماتود و کل کلیفارمهاا توساط سیساتم
بیهوازی ،وتلند و سیستم ترکیبای سیساتم بایهاوازی-
وتلند در نمودار شماره  0نشان داده شده است.

تصویر شماره  :2نمایی از سیستم وتلند و شاهد

نمودار شماره  :1میانگین راندمان ذا ف پارامترهاای ،BOD5 ،COD
 ،TSSکدورت ،نماتود و کل کلیفرم ها توسط سیساتم بای هاوازی،
تصویر شماره  :3مسیر تصفیه فاضالب و محل های برداشت نمونه
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شاهد

وتلند

پژوهشی

محمدمهدی امام جمعه و همکاران

جدول شماره  :1کیفیت فاضالب ورودی به سیستم بی هوازی و وتلناد و پسااب خروجای از آن از لحااظ پارامترهاای (mg/l) TSS ،BOD5 ،CODو
کدورت

)(NTU
پارامتر

زمان نمونه برداری

 ( BOD5میلی گرم بر لیتر)

 ( CODمیلی گرم بر لیتر)

کدورت )(NTU

 (TSSمیلی گرم بر لیتر)

*0

*2

*3

0

2

3

0

2

3

0

2

3

آبان

هفته اول
هفته سوم

240
202

342
334

000
085

523
500

222
248

50
20

030
044

20
20

30
22

202
482

228
254

53
55

آذر

هفته اول
هفته سوم

208
205

343
325

002
088

520
580

242
243

52
53

032
054

24
24

25
24

402
204/5

240/5
282

52
52

دی

هفته اول
هفته سوم

252
258

342
344

082
088

403
408

220
244

42
43

023
003

22
22

30/0
22/0

242
242

000
202

40
40

بهمن

هفته اول
هفته سوم

285
288

344
320

084
085

408
400

223
220

44
42

043
034

25
24

22
33/3

503
280

022
053

44
40

اسفند
فروردین

هفته اول
هفته سوم
هفته اول

228
204
252

340
320
345

00
02
00

400
408
403

220
254
255

43
40
43

038
038
042

24
23
28

34/0
35/0
42/0

580
500
224

028
052
033

42
45
43

اردیبهش

هفته سوم
هفته اول

208
403

342
322

02
03

408
404

228
220

43
34

030
035

50
55

43/5
02/4

248
503

052
050

30
40

ت

هفته سوم

583

340

04

408

282

30

020

54

0/2

282/5

044

35

خرداد

هفته اول

452

320

04

242

050

22

025

53

0/4

580

032

33

هفته سوم

400

342

02

253

023

25

025

55

4/0

402

030

32

هفته اول

528

340

08

223

034

22

028

53

0/2

428/3

002

هفته سوم

500

328

40

243

034

23

024

40

4/0

403/0

020

تیر

35
30

* ( :0فاضالب ورودی به سیستم بی هوازی :2 ،پساب ورودی به وتلند :3 ،پساب خروجی از وتلند)

جدول شماره  :2کیفیت فاضالب ورودی به سیستم بی هوازی و وتلند و پساب خروجای از آن از لحااظ دو پاارامتر کال کلیفارم ) (MPN/100mlو
نماتود روده ای (/088یدد(
کل کلیفرم MPN/100ml

پارامتر
زمان نمونه برداری

نماتود )/088mlیدد(

آبان

هفته اول
هفته سوم

0/2E0
0/2E0

0/2E4
0/4E4

0828
0800

0
0

8
0

8
8

آذر

هفته اول
هفته سوم

0E0
0E0

4/4E4
2/3E4

0880
0222

2
0

8
8

8
8

دی
بهمن

هفته اول
هفته سوم
هفته اول

5/4E0
4/3E0
2/0E0

2/50E4
2/3E4
4/82E4

0520
0388
0250

0
2
3

8
0
8

8
8
8

اسفند

هفته سوم
هفته اول

0/2E0
4/0E0

4/4E4
4/00E4

0424
0400

4
2

8
8

8
8

فروردین

هفته سوم
هفته اول

0E0
0E0

2/04E4
4/23E4

0433
0580

4
3

0
8

8
8

هفته سوم
هفته اول
هفته سوم

2/2E0
5/0E0
0/3E0

5/02E4
5/80E4
4/00E4

0802
005
082

0
0
0

8
8
8

8
8
8

خرداد

هفته اول
هفته سوم

0/0E0
4E0

3/43E4
4/84E4

004
052

3
3

8
2

8
8

تیر

هفته اول
هفته سوم

4/4E0
2/2E0

2/00E4
0/00E4

002
004

0
4

8
8

8
8

اردیبهشت

جدول شماره  :3میانگین و انحراف معیار پارامترهای  ،TSS ،BOD5 ،CODکدورت ،نماتود و کل کلیفارم هاا توساط سیساتم بای هاوازی ،وتلناد و
سیستم ترکیبی سیستم بی هوازی – وتلند
پارامتر

واذد

فاضالب خام

خروجی شاهد (خاک)

راندمان ذ ف سیتم
شاهد

ورودی به سیستم
وتلند (خاک  +گیاه)

خروجی از سیستم وتلند

استاندارد ایران برای آبیاری

COD
BOD5

mg/l
mg/l

285/4±03/4
448/24±008/4

005±2/05
0/2±080

42/2
52/3

325±02/0
238/0±58

04/00±00/2
40/30±00

288
088

mg/l
NTU

030/42±08/3
500/0±04/2

34±0/0
52±4/2

44/3
20/2

20±2/225
020/3±42/4

24/5±0/3
44±4/5

088
58

2/00±0/00
4/00 E0±0/32E0

8/85±8/80
2/20 E5±2E4

02/3
00

8/5±8/24
5/2 E4±2/0E4

8
0/22 E3±5542

کمتر از 0
0888

TSS
کدورت
نماتود
کل کلیفرم

)/088mlیدد(
)(MPN/100ml
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0

2

3

0

2

3

تصفيه فاضالب با سيستم های ترکيبي بي هوازی و گياه پاالیي

مطااابق نمااودار شااماره  0درصااد ذاا ف ،COD

متایره آمیز بودن یفونتهای ناشی از انگلها رودهای،

 ،TSS ،BOD5کدورت ،نماتود و کل کلیفرم ها توساط

هم برای کارگران و هم برای استفاده از این نوع پسابهاا

بیهوازی به ترتیب ،52/3 ،42/58 ،30/48

در آبیاری تاکید کرده است( .)02شافی و خطیاب میازان

 02/44 ،02/04 ،40/4درصااد ماایباشااد .درصااد ذ ا ف

ذ ف آالیندههای  BOD5 ،CODو  TSSرا باا اساتفاده

پارامترهای م کور توسط سیستم وتلند به ترتیب ،43/02

از سیستم پیش تصفیه س،تی

برای تصفیه فاضاالب

 088 ،43/30 ،28/42 ،02/04و  00/00درصد بهدست آماد.

بهداشتی را بهترتیب 42 ،40و 50درصد گزارشکردند(.)4

همچنین سیستم ترکیبی بیهوازی -وتلند برای هر یا

نتایج مطالعه ذکر شده در راساتای نتاایج مطالعاه ذاضار

از پارامترهااای ذکاار شااده بااا راناادمان ،08/40 ،03/02

میباشد .با توجه به این نتایج میتوان بیاان نماود کاه در

 088 ،02/42، 00/53و  00/000درصد کاارایی بااالتری

کاه باه درساتی

سیستم س،تی

را نسبت به سیستمهای س،تی

تان

و وتلند نشان داد.

تان

سیساتمهاای بایهاوازی سا،تی

تانا

یراذی شده باشند ،با زمان ماند مناسب و نزدی

شادن

رژیم جریان به جریان نهر گوناه بایاا افازایش ذا ف

بحث

آالیندهها در خروجی سیستمهای گیااهی خواهناد شاد.

از آنجا که استفاده از سیساتمهاای تصافیه پیچیاده

مطالعات متعددی به نقش گیاهاان و سیساتمهاای وتلناد

از لحاظ اقتصادی به صرفه نیسات،

ف موثر موادآلی و غیرآلی اشاره کردهاند()5،3

برای جوامع کوچ

برای ذ

وتلندها گزینه ای مناسب برای تصافیه فاضاالب در ایان

در سیستمهای گیاه پاالیی به کم

جوامع میباشند .مطابق نتایج به دست آمده ،سیستم گیاه

سطحی ،یالوه بر گیاه ،خاک نیز به کااهش آالینادههاا

وتلند با کاارایی بااالتری در مقایساه باا

میکند .از مکانیسمهای اصلی کاهش مواد قابال

پاالیی به کم

کم

وتلند با جریان زیار

 ،TSS ،BOD5 ،CODکدورت ،نماتود و کل کلیفرمهاا

 BOD5محلااول توسااط میکروارگانیساام بااه خصااوش

به جز کااهش

باکتریهاا ،جا ب و لتتاهساازی و تاهنشاینی مایباشاد.

 ،TSSبه تنهایی قادر باه پاایین آوردن ساایر پارامترهاای

فیلتراسیون و تهنشینی نیز از مکانیسمهای ا صالی ذا ف

مورد مطالعه به ذد قابل قبول استاندارد نمیباشد .هامچناین

کدورت و  TSSتوسط سیستمهای وتلند میباشند(.)03،2

قااادر بااه کاااهش باایش از  0 logکاال

فرآیندهای ذ ف باکتریها و انگلها نیز شاامل جا ب

باه

سطحی ،فیلتراسیون ،تاه نشاینی ،شاکار ،تازیاه یبیعای،

یلت در برداشتن باکتریهای بیماریزا ،کیسات و تتام

ترشح آنتی بیوتی

 ،یمل ضد میکروبای میکروفلاورای

انگلهایی که کاامالً از باین نرفتاه اناد از نظار بهداشاتی

خاک و ریشه و همچنین دمای نامناسب میباشد(.)04

سیستم بیهوازی س،تی

تان

نقش داشت .سیستم بیهوازی س،تی

ساا،تی

تاناا

تان

کلیفرمها نمیباشد .پساب خروجی از س،تی

تانا

متایره انگیز میباشند .بناابراین معماوال از سیساتمهاای

یوسفی و همکاران گزارش کردند که سیستم وتلند

به ینوان پیش تصفیه استفاده میشاود .در

برای فاضالبهای ضعی( و یا فاضالب ماتمع با غلظت

این تحقیق کاهش تعداد تتم انگلهاای نمااتود توساط

 CODدر محدوده  038تا  288میلیگرم در لیتر در دستیابی

 02/04درصاد گازارش

به محدوده استاندارد تتلیه به آبهای ساطحی و زیرزمینای

گردید .اگرچاه درصاد بااالی ذا ف نماتودهاا توساط

موفق یمل کرده است( .)5میازان ذا ف  BOD5توساط

به دلیل زمان ماند کافی و تاه نشاین شادن

سازمان  EPAبه وسیله وتلند زیرسطحی  58تا  08درصد

قاادر باه

گزارش شده است( )05هامچناین نتاایج مطالعاه ماروری

ذ ف کامل آنها نمیباشد .سازمان بهداشت جهانی بار

تشیعی و همکاران نشان داد که میانگین رانادمان ذا ف

س،تی

تان

سیستم بیهوازی س،تی
س،تی

تان

تان

گزارش گردیده است اما سیستم س،تی
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در کاهش آالینادههاای

تازیه بیولوژیکی در وتلندها ،فیلتراسیون ،تبدیل بیولوژیکی

پژوهشی

محمدمهدی امام جمعه و همکاران

 BOD5و  TSSدر تصفیه فاضالب با وتلندهای زیرسطحی

مطالعه بیانگر آن بود که سیستم ترکیبی بیهوازی -گیاه

در سایر کشاورها و ایاران باه ترتیاب  00/2 ،00/2و ،44

پاالیی باه کما

وتلناد باا کاارآیی بااالتری نسابت باه

 03درصد بود( .)02نتایج مطالعات ذکر شاده تاییدکنناده

سیستمهای بیهوازی س،تی

نتایج مطالعه ذاضر میباشاد .از آنجاکاه شارایط آب و

است .مطابق نتایج ارائه شده در جدول شماره  ،3سیساتم

هوایی یکی از پارامترهای مهم در یملکرد سیستم تصفیه

ترکیبی بی هوازی -وتلند با تامین استاندارد های زیست

گیاه پاالیی میباشد ،بنابراین میتاوان گفات در شارایط

محیطی ایران جهت مصارف آبیااری بارای هار یا

از

آب و هوایی مشابه نتایج یملکرد سیستمهاای وتلناد تقریباا

پارامترهای  ،TSS ،BOD5 ،CODکدورت و نمااتود هاا

همتوانی دارند .یباق نتاایج باه دسات آماده از تحقیاق

یملکاارد مناساابی را نشااان داده اساات .یملکاارد مناسااب

اذرام،وش و همکاران ،سیستم وتلند مصنویی زیرساطحی

سیستم بیهوازی س،تی

و همچنین ذ ف آالیندهها

با گیاه نتل مرداب قادر به کااهش پارامترهاای ،BOD5

در وتلنااد زیرسااطحی بااه یلاات یکسااان بااودن شاارایط

 ،COD ،TSSکل کلیفرمها و کلیفرمهاای گوارشای باه

بارگاااا اری ،دارای خروجاااای نهااااایی نزدیاااا

بااااه

میزان باه ترتیاب  33 ،48 ،43 ،44و  30درصاد باود(.)04

استانداردهای زیست محیطی بود.

همچنین نتایج مطالعه ذاضر بارای پارامترهاای  BOD5و

تان

و وتلند یمل کارده

تان

 Cuiو همکاران متوسط نرخ ذ

ف  CODو BOD5

 CODباالتر از تحقیاق انااام شاده توساط  )2( Trangو

را توسااط سیسااتم ترکیباای وتلنااد باارای تصاافیه جریااان

قهرمانی( )4با هدف اساتفاده از سیساتم وتلناد مصانویی

خروجاای از سیسااتم ساا،ت

بااا اسااتفاده از گیاااه

برای فاضالب بهداشتی بود که یکی از دالیل آن مایتواناد

 Cyprus Alternifoliusو Schoenoplectus Lacustris

استفاده از سیستم ترکیبای و یملکارد بهتار ایان سیساتم،

به  05و  02درصد گزارش کردند و

نسبت به سیستمهای ت

واذدی میباشد.

 Geو همکاااران راناادمان ذاا ف  TSS ،BOD5و

را به ترتیب نزدی

تان ا

نتایج نشاندهنده باالرفتن کارایی ذ ف پارامترهای ذکر
شده در سیستمهای ترکیبی س،تی

تان

 -وتلند بود(.)22

 CODبا استفاده از سیستم وتلند زیار ساطحی باا جریاان

نتاایج مطالعااه ذاضاار رانادمان باااالتری را باارای ایاان دو

افقی را باه ترتیاب  00/5 ،44/0و  02/2درصاد گازارش

پارامتر نشان داد.

همکاران( )5که از سیساتم وتلناد مصانویی باا گیااه نای

زیرسطحی افقی و یمودی را در تصفیه فاضالب خانگی

فراگماتیس استرالیس بومی در شرایط اقلیمای مازنادران

موثر دانستند( .)0نتایج مطالعه مروری سیدی و همکااران

و همچنین مطالعات مشابه دیگر( )00همخاوانی دارد کاه

نشان داد که سیستمهای ترکیبای بایاا ذا ف بایشتار

یکی از یلل آن میتواند استفاده از گیاه مقاوم به شرایط

آالیندهای  BOD5و  TSSنسبت باه سیساتمهاای وتلناد

آب و هوایی منطقه مورد مطالعاه و همچناین اساتفاده از

مصنویی به تنهایی میشوند( .)3هامچناین  Seoو همکااران

وتلند با جریان افقای مشاابه باا مطالعاه ذکار شاده باشاد.

سیستم هیبریدی مصنویی با جریان زیر ساطحی افقای و

پانوهشهااای متتلا( بااهکاارگیری انااواع سیساتمهااای

یمودی برای فاضالب کشاورزی را باا اساتفاده از گیااه

ترکیبی مانند سیستم هیبریدی وتلند -الگاون هاوادهی(،)28

 Thiobacillus Denitrificansباارای ذا

ف  CODو TSS

سیسااتم هیبریاادی جریااان افقاای -یمااودی( )20و سیسااتم

به ترتیاب  53و  00درصاد گازارش نمودناد( .)23نتاایج

 -وتلنااد زیرسااطحی( )4را باارای

ف COD

ترکیباای ساا،تی
ذ

تانا

مطالعاه ذاضاار راناادمان باااالتری را باارای ذا

ف آالیندههای متتل( ازفاضالب مانند COD ،BOD5

نشاان داده اسات کااه مایتااوان باه مقاوماات گیااه مااورد

و  TSSموثر نشان دادهاند .نتایج باه دسات آماده از ایان

استفاده ،شرایط محیطی و نوسانات جریان ورودی نسابتاً
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نمودنااد( .)00نتااایج ایاان مطالعااه بااا پاانوهش یوساافی و

 Xinshanو همکاران سیستم ترکیبی وتلند با جریان

تصفيه فاضالب با سيستم های ترکيبي بي هوازی و گياه پاالیي

پایدار اشاره نمود .میزان ذ ف کل کلیفرم و تتم انگل

این پنوهش تلقی میشود ،استفاده از تکنولوژی سازگار

-

با محیط زیست ،ساده و ارزان سیستم ترکیبی بی هوازی

وتلند به ترتیب ( 00/000 )5logو  088درصاد گازارش

و گیاه پااالیی باه کما

وتلناد بارای تصافیه فاضاالب

شد .با توجه به نتایج ارائه شده (جدول شاماره )3جهات

بهداشتی پادگان بود .همچنین بارخالف اکثار مطالعاات

دستیابی به استاندارهای خروجای بارای کال کلیفارم در

اناام شده در ایران که در مقیاس پایلوت و آزمایشاگاهی

پساب خروجای از سیساتم ترکیبای بایهاوازی -وتلناد،

کار شده است ،در این مطالعه از سیستم گیااه پااالیی باه

ب اهکااارگیری واذااد گناادزدایی ،پااس از سیسااتم وتلنااد

کم

وتلند مصنویی به صورت یملای و کااربردی در

زیرسطحی ،الزم خواهد بود.

مقیاس بازر

نماتود رودهای توسط سیساتم ترکیبای سا،تی

تانا

شارفی و همکااران در مطالعاهای میاانگین رانادمان

کوچا

و واقعای بارای تصافیه فاضاالب جواماع

کااار شااده اساات .از نتااایج بااه دساات آمااده از

زدایش تتم انگل توسط سیستم وتلند مصنویی را 00/4

این مطالعه مایتاوان نتیااه گرفات کاه سیساتم ترکیبای

تااا 088درصااد گاازارش کردنااد( .)24همچنااین شااافی و

بیهوازی -وتلند مصنویی نقاش مهمای در ذفاظات از

 -وتلند

منااابع آبهااای ذخیااره منطقااه مااورد مطالعااه دارد و بااا

مصنویی برای ذ ف کال کلیفارمهاا را  5 logگازارش

ریایت استانداردهای الزم و باه کاار گیاری واذادهای

کردند( .)4نتایج تحقیاق ذاضار باا مطالعاات ذکار شاده

گندزدایی ساده جهت مصارف آبیاری میتاوان اساتفاده

همخوانی دارد .زیرا در سیستمهای وتلند بر اثار فیلتراسایون

کرد .همچنین در این سیستم با توجه باه یراذای جریاان

بستر ،درصد ذ ف تتم انگلها و سایر یوامل میکروبی

زیر سطحی فرصتی بارای تولیاد مثال و تکثیار ذشارات

ختیب درصد ذ ف سیستم ترکیبی س،تی

باال می باشد .مشات

تان

شاده اسات کاه در سیساتمهاای

بادون گیااه ،بااا اضاافه نمااودن گیااه بااه سیساتم ،ذا ف
آالیندهها بهتر اناام میگیارد( .)25مطاابق نتاایج مطالعاه

موذی وجود ندارد.

سپاسگزاری

مقایسه با سیستم شاهد (بدون گیاه) برای ذ ف  TSSو

بهداشت دانشگاه یلاوم پزشاکی قازوین باا کاد اخاالق

کدورت یملکرد محسوسی را نشان نداده است .اما برای

 IR.QUMS.REC.1394.230میباشد .نویسندگان مقاله

 CODو  ،BOD5تفاوت زیادی در میزان ذا ف توساط

مراتااب تشااکر و قاادردانی خااود را از مساالولین محتاارم

سیستم وتلند و سیستم شاهد دیده شد .بنابراین مایتاوان

دانشکده بهداشت جهت تامین بتشی از هزینههای اناام

گفت که بسترخاک به دلیل سریت نسبتاً پایین جریان و

یر و مسلولین محتارم یکای از پادگاانهاای آموزشای

مساذت سطح فاراوان نقاش مهمای بارای فیلتراسایون و

مستقر در استان و همچنین مادیر یامال محتارم شارکت

کاهش  TSSو کدورت دارد .با توجه به تاربیات فاوق

آوادان سااازه آرتااا جناااب آقااای مهناادس غالمعباااس

و کارآمدی روشهای یبیعی تصافیه ،در شارایط آب و

سرخانی به جهت اجارا و سااخت پاایلوت بایهاوازی و

هوایی ایران کارآیی سیستمهای گیاه پاالیی در کشور ما

وتلند مصنویی در مقیاس یملیاتی و بهرهبارداری از آن،

را نشان میدهد .آنچه که باهیناوان دساتاورد ارزشامند

ایالم میدارد.
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